
gawędę. Zatem słuchaj.Trzeci 
oddział nie wytrzymał i na 
swoją rękę zaczął szukać 
braciszka lecz w gniazdku go 
nie znalazł; udano się do 
tureckiej ambasady z grzecz-
nem zapytaniem. Dowiedzia
no się tam, że iest w klubie. 
Dzielui z trzeciego oddziału 
czekali w pobliżu pałacu 
Mahometa do rana na próżno. 
Wtenczas posłano do naszego 
ministerstwa spraw zewnętrz
nych z relacyą o poszukiwa
niach. Relacya dostaje się w 
rece sekretarza, mego brata 
— natychmiast przysyłają po 
mnie, o 8-mej z rana wy-
ciągają mię z łóżka. Pędzę co 
koń wyskoczy do brata, aż 
zaspane straganiarki przy 
koszarach, które t^le już 
naszych szaleństw widziały, 
się dziwią. Iwan wyjaśnia mi 
sprawę—odpowiadam na to, 
że Mahomet drapnął, bo 
ma najmniej tak dobrych 
przyjaciół jak trzeci oddział. 

— Ostrzegłeś go — mówi 
do mnie Iwan z wyrzutem. 

— Może — odpowiadam. 
— Niepotrzebnie, bo miał 

być wysłany dziś w osobnej 
misyi doTaszkientu, z pewnoś
cią w Taszkiencie na wieki 
byłby pozostał. Słowa , ,na 
wieki" wymówił Iwan z 
przyciskiem. 

— No więc powiedzcie 
trzeciemu oddziałowi, że wy
jechał do Taszkientu i dajcie 
im nosa za to, że z banku 
państwa niedawno wykradzio
no 3 miliony rubli, a trzeci 
oddział ani jednego złodzieja 
nie schwycił. 

Iwan się uśmiecha i mówi, 
że wartoby zrewidować kie
szenie trzeciego oddziału, 
lecz słucha mej rady i na razie 
daje trzeciemu oddziałowi, 
odpowiedź na swoją odpowie
dzialność. Później z Gorcza-
kowem sprawę obmówił, a 
Gorczaków carowi zdał rela
cyą, Podobno car wściekły 
był, iż oficer gwardyi uciekł, 
lecz ze względu na 
honor gwardyi przystał 
na wszystko. — Dziś wszyscy 
wiedzą, iż Mahomet w 
drodze do Taszkientu. 

Achmet odetchnął honor 
Szamylów uratowany. 

— Słuchaj dalej — mówi 
Platów. — Iwan kazał ci 
powiedzieć, iż masz się mieć 
na baczności;wierzą ci wpraw
dzie, lecz car sam podobno 
ma pewne wątpliwości. Na 
szczęście Gorczaków i Hurko 
są ci bardzo życzliwi. 

— Że mi car nie wierzy, 
nic dziwnego, jestem bratem 
śpiega i dezertera — mówi 
Achmet z goryczą. — Wiedz 
Platów, Gbyby nie Arana, 
której rąką car jako opiekun 
rozporządza, palnąłbym sobie 
w łeb, lub poszedł w ślady 
mego wroga — brata. 

—Wstrzymaj się od jednego 
i drugiego; gdybym wiedział, 
że z pożytkiem dla twego 
szczepu pracować bodziesz, nie 
odradzałbym ci iść do nich, 
lecz ty już nie będziesz Sza-
mylem, ducha twego zjadła 
nasza kultura — a tam trzeba 
mieć siłę natchnień i zapałów. 
Zostań tu, przynajmniej bę
dziesz szczęśliwym człowie
kiem, jeżeli można być szczęś 
liwym w tym kraju. 

Achmet słuchał uważnie 
słów przyjaciela, musiał mu 
przyznać racyą, czuł sam, iż 
on nie zdolen na wodza Czer-
kiesów. Jedna myśl go zanie
pokoiła. Wszakżesz Platów 
wspomniał, iż car miał pewne 
wątpliwości, czy i on nie 

zamyśla iść w ślady brata. 
Takie powątpiewanie mogło 
mu dużo szkody wyrządzić, 
przecież mogli go usuiąć od 
udziału w wojnie, a już co 
najmniej powstrzymać j>ię z 
powierzaniem mu samodzielnej 
komendy w kaukazie. Pod 
wpływem tych myśli mówi 
Achmet: 

— jeżeli tak jest, jak 
mówisz, obawiam się, iż 
odbiorą mi komendę mego 
pułku; tego bym nieprzeżjł 

Platów widząc determinacyą 
w wyrazie twarzy Szamyla, 
uspakaja go: 

— Tylko żadnych kroków 
gwałtownych ,Szamylu, spokój, 
rozwaga i cierpliwość od
czekać końca. Nie dziw się 
carowi, iż może mieć obawy, 
chociaż Gorczakow i Hurko 
je rozwieją — lecz rozważ, w 
jakiem położeniu znajduje się 
Rosya. Na południu wojna z 
Turcyą,do której, między nami 
mówiąc,niedostatecznie jesteś
my przygotowani, gdyż 
lekceważymy przeciwnika. 
My tu stoimy na wulkanie, a 
tym wulkanem nihiliści. Iskry 
potrzeba, aby nagromadzony 
w tym wulkanie materyał 
eksplozyjny doprowadzić do 
wybuchu. A taką iskrą byłoby 
powstanie Czerkiesów, na 
których czele stanie drugi 
Szamyl pamiętają tam u góry 
dobrze cięgi, jakie im ojciec 
twój dawał, pamiętają nie
zwyciężonego bohatera i liczą, 
w myśli, ile krwi było potrze
ba, by zalać pożogę czerkies-
kiego buntu. Krew u nas 
wprawdzie tania — mówi 
Platów z ironią w głosie — 
lecz wiedzą tam u góry, że 
teraz w wojnie z Turcyą każda 
kropla krwi ruskiego sołdata 
jest drogą. 

*€iąg dalszy postąp!.' 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 
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Zdania Francuzów 
O Bosnia 

Wiadomo, iź Francya trój-
przymierzem politycznie odo
sobniona, musiała szukać 
przyjaźni i sojuszu z Rosyą. 

Gdy Rosya zamysłom tym 
okazała się przychylną, wielki 
powstał dla cara i Moskwy 
zapał u Francuzów. Nie 
wszyscy jednak są tak zaśle-
pieai, otóż literat francuski 
Oetaw Mirbeau. wydając opis 
Syberyi przez Kennana, takie 
zdan»a o Rosyi i ich oarach 
wygłasza: 

,,Spostrzeżenia Kennana i 
odkrycia okrucieństw w Sy 
heryi prz9z tegoi czynione 
pochodzą z przed łat dziesięciu. 
Może więc zarzuci ktoś, iź 
obyczaje Rosyi zmieniły się 
od tego czasu, iź są więcej 
ludzkie jak w krajach murzy
nów? Tak jednak nie jest. W 
ostatnich dniach życia car 
nieboszczyk uczyLił jeszcze 
surowszym i dzik82ym swój 
despotyzm, był jeszcze samo 
wolniejszym w samodzierczych 
swych rZądiach. 

C) zaś do młodego czło
wieka, który jest jego następcą 
to ten nietylko, że nie myśli 
o naprawie błędów swego 
ojca, lecz przeciwnie, zamierza 
w nich brnąć dalej, a nawet 
potęgować je. 

Wobec tesjo jest wprost 
obowiązkiem ludzkości i syni-
patyi naszej względem nid 
^zczęsaego kraju, w którym 
od lat tyla ciągnie się męczące 

konanie wszystkiego, co 
podniosłe, rozumne i szlachet 
ne, wyświecanie okrucieństw i 
błędów." 

Rzadko się spotykamy z 
tak śmiałem potępieniem dla 
Rosyi w piśmie francuskiem. 

Z Caratu. 
,,Novus'9 w „Now. Wre-

mieni" zajmuje się znowu 
kwestyą właścicieli ziemskich 
R>$yan w Królestwie Polskiem. 

,,Pierwsi rosyjscy właściciele 
ziemscy --pisze między innemi 
— pojawili się w naszym kraju 
w roku 1830. Po stłumieniu 
powstania w roku 1830, ów 
czestny namiestnik ks. Pass 
kiewicz wystarał się f lw celach 
wprowadzenia do Polski 
silnego rosyjskiego żywiołu" 
dla 138 osób, które brały 
udział w walce, o nagrodę pod 
postacią ziemi na prawach 
majoratu. Po uśmierzeniu 
powstania z roku 1863 takie 
majoraty nadano 130 Rosya-
nom. 

Tym sposobem mamy w 
naszym kraju 268 rosyjskich 
ordynatów, leca z ich liczby 
bardzo nie wielu przebywa w 
swoich majątkach i gospodaru
je. Większość, obchodząc 
prawo, wydzierżawiła swoje 
majątki Polakom, Niemcom 
i żydom, a niektórzy je nawet 
posprzedawsli. — Prócz tej 
kategoryi rosyjskich właścicieli 
jest jeszcze jedna, a mianowicie 
właściciele t. zw. majątków 
poduchownych. Te ostatnie 
maiątki skonfiskowano na rzecz 
skarbu klasztorom po uśmie
rzeniu ostatniego powstania i 
następnie sprzedano je Rosya 
nom na spłaty. Według prawa 
właściciele majątków podu 
chownych mają prawo sprze 
dąży, lecz tylko osobom 
pochodzenia rosyjskiego, lecz 
i to prawo się obchodzi, Z 
właścicieli majątkówjpoduchow-
nych bardzo niewielu w nich 
mieszka i gospodaruje, więk 
szość odstąpiła te majątki 
Polakom i żydom, obchodząc 
na różoe sposoby prawo. W 
zachodnich guberniach zastó 
sowano specyalne środki prze 
ciwko takiemu postępowaniu, 
a należałoby ich moc obowią
zującą rozszerzyć także na 
nasz kraj.. Również należałoby 
rozciągnąć i na nasz kraj 
istniejące od roku zeszłego 
prawo na mocy którego bank 
szlachecki może wydawać 
pożyczki Rosyanom na kupno 
majątku w wysokości 75 
procent ceny szacunkowej. 

Bywają wypadki, że Rosya 
nie którzy wysłużyli tutaj wiele 
łat, nie chcą stąd wyjeżdżać, 
lecz kupiwszy sobie mająteczek 
pozostają vf kraju.Zaprowadze
nie i u nas tych 75 procento
wych pożyczek zwiększyłoby 
liczbę podobnych wypadków i 
przyczyniłoby się do utwier
dzania w kraju żywiołu 
rosyjskiego. Szczególnie pożą-
danem to jest dla R,usi za 
Bugiem: tutaj wskazanem jest 
wprowadzenie wszystkich tych 
praw jakie obowiązują na 
Litwie. „Odpolaczenie'' tej od 
wieków rosyjskiej ziemi, to 
najgłówniejsze nasze zadanie w 
tym kraju, a tymczasem 
posuwa się ono bardzo powoli 
naprzód. Przyspieszyć i ułat 
wić to zadanie mogłoby utwo
rzenie z Zabuża, wchodzącego 
obecnie w skład gubernii 
lubelskiej i siedleckiej, 
samodzielnej gubernii o czem 
oddawna już mówią. Szkoda, 
że się tylko na tych rozmowach 
kończy." 

Z Warszawy. 
,,Ludność Warszawy — 

piszą,, Birżowyja Wiedomosti'' 
— składa się z trzech żywio
łów: rosyjskiego, polskiego 
i żydowskiego. 

Pierwszy z nich, z małemi 
wyjątkami, składa się prawie 
w zupełności z czynowników 
wszystkich departamentów; 
osób zajmujących się handlem 
bardzo mało, zwykłych oby
wateli nie ma wcale. Robi 
to wrażenie jakiejś rosyjskiej 
kolonii w obcem państwie 
W szczegółach czynownictwo 
rosyjskie dzieli się na dwa 
działy — na czynowników od 
drugiej do szóstej rangi 
włącznie i na czynowników 
pozostałych klas. Między 
jednymi i drugimi, znajduje 
się mur chiński Podczas gdy 
pierwsi pobierając po większej 
części duże pensye, mają do 
swego rozporządzenia wspa
niały klub, czytelnię, biblio
tekę, towarzystwo swoje i t.d. f  

drudzy zaś skazani na zam 
knięcie się w kółku rodzin -
nem lub też na rozpłynięcie 
się w żywiole polskim, z 
którym radzi nie radzi zet
knąć się muszą. Oto, dla 
czego wielu tutejszych drob
nych czynowników ma zepsu
ty akcent rosyjski i z mowy 
robi wrażenie jakichś Czu
chońców. Z tego źródła 
płyną też narzekania na 
połączenie się Rosyan. Jeżeli 
dodamy do tego, że w mieście 
nie ma znośnej biblioteki 
rosyjskiej, ani teatru rosyj
skiego, ani restauracyi; ani 
nareszcie z wyjątkiem organu 
urzędowego, gazet rosyjskich 
— to otrzymamy obraz, 

który smutkiem napełnić 
musi nietylko drobnego 
czynownika, lecz każdego Ro-
syanina, który przypadkiem 
dostał się do Warszawy. 

Co się tyczy pracującej kla
sy Polaków nie obcej i 
państwowości rosyjskiej i 
językowi rosyjskiemu, to jest 
to po większej części inteli-
geneya, która, wykształcona 
po rosyjsku wstępuje do 
służby państwowej. Jej poło
żenie stało się w ostatnich 
czasach niejasnem. Rzecz w 
tem, że od pewnego czasu w 
tutejszych sferach urzędni
czych pojawił się prąd obsa
dzania posad tylko Rosyana-
mi. Chociaż zmiana ta nie 
dotknęła wielu departamen 
tów — w Warszawie istnieją 
instytucye, w których żywioł 
rosyjski nie przenosi 5 proc., 
lecz gdzieniegdzie zasadą tą 
przejęto się głęboko i prze
prowadzają ją z całą surowoś
cią. Kwestya o awansie w 
służbie dla Polaków i zapełnia 
nia nimi składu czynowników 
pozostaje i nadal nieroz
strzygniętą: polscy czynowni-
cy służą wprawdzie lecz nie 
awunsują. Wskutek tego 
wielu z nich podało się na 
posady do Rosyi, czem sami 
wskazują drogę do rozwiąza
nia kwestyi. Niestety jasno 
określonego systemu pod tym 
względem jeszcze nie wy
pracowano. 

Co się tyczy żydów, to brak 
im wyłącznie tylko oświaty; 
odwróciłaby ona ich od 
szkodliwych chederów i 
polepszyła ich stan ekono
miczny. 

Należy się spodziewać, że 
nowy jenerał-gubernator 
zwróci na to wszystko swoją 
światłą uwagę i złemu za 
pobiegnie wkrótce''. 

PŁACIC ZA KATOLIKA! 

Tanie maszyny 
do szycia. 

W drukarni Katolika wy
stawione są na sprzedaż ma
szyny do szycia najlepszego 
systemu, z 3 ma szufladkami 
po każdej stronie, po części I 
jeszcze w opakowaniu takiem, 
w jakiem je przysłano z fabryki 
z New Yorku. 

Cena $25.00 
Przed nastaniem obecnych 

ciężkich czasów każda taka maszy
na kosztowała 45 dolarów. 

t l t l l l  i l l t lOl l  
BANK 

Kapitał do okazania 

M00.000 

German American Bank 
Rog ulicy Walnut & Selej. 

Łatwo ćtostaó pieniędzy osobom 
posiadającym kredyt po iwykłyoh 
procentach. 

Fłaci procent* od pitnifdsy od
danych do schowani* tylko HAOSM 
srótki. 

Załatwia takie przewianie 
pieniędzy do Niemiec, Prus, 
Austryi 1 Rosyi. Bank ten jest tab 
pewny; że nawet Stan Minneaooki 
pieniądze swoje w nim przeohe* 
wuie: 

Jan Luiimg prezydent 
Pet/er Bub •łceprei. 

Iirfsi YmimU 
Owa ra«y dziennie!! 

Najpopularniejsze pismo polskie, 

Wychodzi codziennie w dwócl 
edycjach: rannej i wieczornej, o-
prócz świ^t 1 dni świątecznych, w 
które wychodzi raz jeden na dzień# 

Olbrzymi dział telegramów i 
fcorespondencyj ze wszystkich stolic 
europejskich i państw zaocea-
aowych. wreszcie wspólprai-.ownict-
wo pierwszorzędnych pisarzów 
polskich zjednały 

KlMEROSfl WARSZAWSKIEJ!ii 
wyj^tkow^ w kraiu naszym 1 za. 
granicą poozytność 1 powagę. 

Cena prenumeraty za granica 
wynosi miesięcznie rs. 1 kop. 50. I\u-
mer poje4yńozy wieczorny kosy tu je w 
Warszawie ko;i. 5. poranny ZHŚ liup. 3 

Cena ogłoszeń: f.XeIslamy: zn je. 
den wiersz ganis. , albo j*2o 
miejsce pierwszy ^5 k0p., likidy 
nastgpny raz kop 20. 

.Korcapondencya prywatna 00 
cenie rekia-M. 

Nekrologia: za wierss 13 feoi>, 
. Zwyczjgtie ogłoszenia.-

Wiersz peti towy,  ai!«0 V i r-
pierwszy raz 10 koi.. kniJLv 
"az 8 kop. " ' 

Mał© a jf"; er: Tvyr->, 
po 2 kop. Kużdy i,-,2 ."LivB'/ente 80 kop. 

Nadesłane: /eden w^i-
garmontowy vs. 1 

Adres «n,-t 

WAHSZAV^. I£1>S1A. 
Adrts clIa listów-

Warszawa, KUK iTK W AK5ZA V/* '/j 
O g o i n y  a d r e s  

KURY/ER W A RS ZA WSKI. 
Flac Teatralny^ (.Wierzbowa ©. 

Warszawa. Europe, Russia 

SENNIK 
— czyli — 

WRÓŻENIE ZE SNOW 
— na — 

Przeszło 1500 przypadków 
z późnych starodawny cli 
cebra 11 e 1 por^dicieni abecadłowyn 
dla rozrywki i zabawy ciekąwyak 

ludzi ogłoszone. 
CENA 15 o. 

Można U książkę dostaó w fai? 
garni H OW SKLEQ0 v 
Winona, Mini), 

LEK OuMOWY 
czyli 

poradnik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby 
łatwego i taniego wyleczenia 
najcięższych choy&b 

BEZ DOKTOMi. 
Gdzie już doktor nie może 

pomódz, tam jeszcze ta ksią
żeczka fcrskaże ratunek. 

Książeczka ta kosztuje 2 5ct„ 
a można ją dostać w 
garni H. DERDOWSKJEtiO 
w Wixona, Minn. 

HIM! Mill" 
POWIEŚĆ MORALNA. ' 

— dla — ! 
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY. 

CS1NA 30 o# 
w mocnej oprawie GO o. 

Można tę książkę dostaó te £«&. 
farni II. DERDO W SKIB GO *> 
Winona, Minn. (59 E. 2nd etr.) 

Jisiml • bmtusjl 
POWIEŚĆ 

— dla — 
wszystkich szlachetne 

ślących- \ 
CENA 

w mocnej oprawie ,. 
Mo&na tą książkę do Qł <7/« w 

mmi H. DERDÓW# ^£6^ * 
Winona, iiCinn. 6d £, 2nd itl* i 

LISTOWNI! 
POLSKO AMERYKANEK! 

P o d r ę c z n i k  
zawierajęcy: 

Naukę pisania listów i gotowe 
wzory listów, 

w wszystkich przypadkach zvciftg 
szczególnie zastosowany do 

użytku i wy^odv Polaków 
Ameryce. 

CENA 60 o, 
w mocnej oprawia 85 c. 

Można tą książką dostać w księ
garni H. DERDO WSKIEGO w 
WJnona, Minn 

P© WISSZOWANIA 
na wszelkie przvgcdy. 

powinszować dla rodziców, rodzoń-
Btwa, nauczycieli, przyjaciół do» 

brodziei i t. d -
jako też wiersze 

11a wesoła, imlfinnikow i 
dla hocliauStów, 

zebrał i pomn« żył 
z najeeliiicjsir.yc!* autorów 

JOZEF BĘTKOWSKI, 
aauczyciel przy szkole realnej i 

średniej w Bydgoszczy. 
20 c. 

dostać w księ-
'SJTIE QO w 

l 8 U" 

BOLESŁAW 
<v/", :i 

dulszv ci; 

CKNA 30 Ct ui. 

I* J»o tp książkę dn 
i> r, rui W | A li U > A put! ad 
H. niCKDOWSKI, 
W IWON A, 

t 

COPYRIGHTS. 
CAM I ORTA IN A PATENT? For 9 

promnt answer and an honest ouinion. write tQ 
MUSS & CO., who have nad nearly fifty yeanr 
experience in the natent business. Communica* 
tions strictly confidential. A Handbook of in* 
formation concerning Patents ana how to otb> 
tain them sent free. Also a catalogue of mechaiv 
ical and scientific books sent free. 

Patents taken throuph Munn & Co. recelva 
special notice in the Scientific American, an a 
thus are brought widely before the Dublic with-
out cost to the inventor. This splendid paDer, 
Issued weekly, elegantly illustrated, has bv far the 
largest circulation of any sc^entidc work in the 
•world. S3 a year. Samnie conies sent free. 

Building Edition, monthly, §2.50 a vear. SingJ® 
copies, '25 cents. Every number contains bean-
tiful plates, in colors, and nhotot'ranhs of new 
houses, with plans, enabling builders to showtbQ. 
latest designs and secure contracts. Address 

aiUNN & CO.. KiiW Yokk, 30* BROADWABT. 

Hum t* 

DR. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and1 

siflc Is a special cure for the disease named. 
Spe--

These Specifics cure without drugging, purs
ing or reducing the system, and are in fact ana 
deed the sovereign remedies of the World, 

LIST OP PRINCIPAL NOS. PRICES;. 
Fevers, Congestion, inflammations.. 
Worms, Worm Fever, Worm Colli, ..25 
Crying Colic, or Teething of Infants.23» 
Diarrhea, of Children or Adults 25 
Dysentery, Griping, Bilious Colic .25, 

8holera Morbus, Vomiting 25 
oushs, ColdL, Bronchitis 25 

.vyspepsia, uo uiuiliauii. oZ&ib 
Suppressed or Painful Periods. .25 
Whites, too Profuse Periods .2® 

S P E C I F I C S  
Fever and A sue, Chills, ila aria.... 
Piles, Blind or Bleeding 
Ophthalmy, or Sore, or V. ak Ey-ss 
Catarrh, Influenza, Cold in he Head 
Who opina Cough, Violent Coughs. 
Asthma,. Oppressed Breathing 

Dropsy, and Scan 

J16 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 25 26 
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i 28 
12,9 
. J1 32 ]33 
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B 35 Chronic 

75® .30 
.50 

psy, an 
Sea si ctness, Sici 

neyDi 

Secretions 
ess from Biding 

Kidney Disease 
Nervous Debility Seminal Weak-

ness, or Invol iMtary Discharges.... 1 
Sore Mouth, Canker 
•Urinary Weakness, Wettiag Bed. 
Painful Periods, with Spasm 
Diseases of the Heart,Palpitation 1 
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance. .1 
Diphtheria-, Ulcerated Sore Throat.. 

Congestions & Eruptions 
Sold by 

of nrice. DR. 
;Ists, or sent 
"CHPHREY8" 

it postpaid on receipt 
—- Manual. (144 pages^ 
rjohl^ bound In cloth and gold, mailed freeC 
Humphreys' MedicineCo.109 Fulton St. NY. 

XIUHPHREYS' VETERINARY SPECIFICS.— 
MR Used by all owners of Horse and Cat* 
tie. A Complimentary copy of Dr. Himphreys» 
Veterinary Manual (500 pages) on treatment; *" 
cara of Domestic Anixaafe—Horses, Cattle. I 

itment uoi 


